
BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan selalu menginginkan hasil yang maksimum dalam proses 

pendapatan keuangannya. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, perusahaan 

dituntut untuk mampu bertahan dan berkompetisi dengan perusahaan lain agar 

dapat bertahan dari ketatnya persaingan pasar saat ini, oleh sebab itu perlu adanya 

dukungan dari setiap unsur perusahaan. Salah satu hal yang dapat ditempuh oleh 

perusahaan adalah memaksimalkan pada sektor penjualan ataupun jasa yang 

ditawakan oleh perusahaan tersebut, karena bagi beberapa perusahaan penjualan 

dan jasa merupakan sumber dari proses ekonomi dari suatu perusahaan. Oleh 

karena itu keberhasilan sektor penjualan dan jasa perusahaan bergantung pada 

pendayagunaan  sumber daya manusia yang menjalankannya yaitu orang-orang 

yang menyediakan tenaga, bakat, kreativitas, dan semangat bagi perusahaan serta 

memegang peran penting dalam fungsi opersional perusahaan tersebut ialah 

karyawan bagian pemasaran, sumber daya manusia merupakan salah satu aspek 

yang dapat dan harus dikelola oleh organisasi agar dapat memberikan kontribusi 

yang maksimal (Inkson, 2008). 

Perusahaan tidak mungkin terlepas dari tenaga kerja manusia, walaupun 

aktivitas perusahaan itu telah mempunyai modal yang cukup besar dan teknologi 

modern, sebab bagaimanapun majunya teknologi tanpa ditunjang oleh manusia 

sebagai sumber dayanya maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai, dengan 

demikian maka sumber daya manusia sangat penting untuk diberikan arahan dan 
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bimbingan dari manajemen perusahaan pada umumnya dan manajemen sumber 

daya manusia pada khususnya. 

Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaann 

untuk mencapai tujuannya. Dalam kenyataan sehari-hari, perusahaan 

sesungguhnya hanya mengharapkan prestasi atau hasil kerja terbaik dari setiap 

karyawannya. Namun hasil kerja terbaik itu tidak akan optimal penuh muncul dari 

karyawan dan bermanfaat bagi perusahaan bila perusahaan tidak menyediakan 

peralatan, metode kerja yang baik, dana serta konteks pekerjaan lainnya yang 

paling tepat dalam jumlah serta kualitas yang mencukupi. Menjadi penting sekali 

bagi perusahaan untuk menyimak secara teliti dan obyektif bila suatu hari 

mendapati kenyataan totalitas tampilan prestasi kerja karyawannnya rendah, bisa 

jadi hal tersebut disebabkan oleh karena rendahnya kemampuan dan semangat 

kerja karyawan, dan perusahaan tidak menyediakan peralatan, metode serta dana 

kerja yang tepat dan mencukupi.  

Salah satu cara mengoptimalkan kinerja karyawan adalah dengan pemberian 

balas jasa berupa gaji yang sesuai dan bonus diluar gaji pokok serta tunjangan 

lain, diberikan kepada karyawan agar di dalam diri mereka timbul semangat yang 

lebih besar untuk meningkatkan prestasi kerja sehingga produktivitas dan 

kinerjanya meningkat. Pemberian bonus didalam suatu perusahaan memegang 

peranan penting karena diyakini akan dapat mengatasi berbagai permasalahan di 

tempat kerja yang semakin kompleks seperti rendahnya kinerja dikarenakan 

semangat dan gairah kerja karyawan yang masih belum sepenuhnya baik, hal ini 

bisa disebabkan masih kurangnya motivasi kerja, status karyawan (bukan 

karyawan tetap) dan tidak adanya tambahan pendapatan bagi karyawan selain gaji.  
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Bagi perusahaan, adanya pemberian bonus diharapkan dapat meningkatkan  

kinerja  karyawan,  produktivitas  kerja,  loyalitas,  disiplin,  rasa tanggung jawab 

terhadap jabatan dan semakin baiknya mutu kepemimpinan bagi karyawan, 

dengan adanya pemberian bonus mereka memperoleh kesempatan untuk 

menambah pendapatan. 

Selain karyawan yang bekerja pada sektor pendapatan ekonomi perusahaan, 

kinerja karyawan yang bekerja di dalam perusahaan khususnya pada proses 

pengolahan data sistem informasi akuntansinya pun harus diperhatikan dalam 

waktu pengerjaannya yang harus optimal dan tepat waktu,  seperti pengolahan 

data perhitungan gaji dan tunjangan lain karyawan, pengolahan data transaksi 

biaya pengeluaran perusahaan, serta data transaksi pemasukan perusahaan, agar 

pimpinan dan pihak lain yang terkait dengan perusahaan dapat cepat dan tanggap 

dalam mengambil suatu keputusan. 

Sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan mengolah data operasi atau 

transaksi perusahaan yang berhubungan dengan keuangan untuk menghasilkan 

informasi perusahaan yang berhubungan dengan keuangan   maupun  informasi  

lainnya  yang  timbul  dari  pengolahan  data tersebut. Informasi akuntansi 

merupakan salah satu bagian terpenting dari seluruh informasi yang dibutuhkan 

oleh manajemen. Informasi-informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh 

manajemen untuk perencanaan, pengendalian guna pengambilan keputusan. 

Manajemen harus bisa memanfaatkan informasi untuk analisa dari hasil akuntansi 

dengan menetapkan berbagai rasio sebagai barometer kemajuan dan kemunduran 

perusahaan. Perkembangan perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan 

angka-angka menurut laporan untuk suatu periode dengan periode sebelumnya 
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dan dengan data anggaran untuk periode yang bersangkutan serta perusahaan 

sejenis (Rosalina, 2012). 

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, ditandai dengan banyaknya 

penggunaan teknologi komputer khususnya internet untuk kepentingan 

perusahaan dalam mengelola informasi penjualan dan keuangan. Penggunaan 

Sistem Informasi merupakan salah satu cara untuk menyediakan informasi yang 

cepat, tepat dan akurat, karena sistem informasi mampu mengolah data menjadi 

suatu bentuk informasi yang lebih baik sehingga informasi dapat diperoleh dengan 

mudah sesuai yang dibutuhkan terutama dalam menyampaikan kondisi  

perusahaan (Romney, 1997). 

Salah satu bukti kebutuhan akan sistem yang diinginkan sebagai langkah 

terhadap perkembangan teknologi oleh pimpinan Lampung Newspaper adalah 

ingin menerapkan suatu gagasan dalam sistem perhitungan pemberian gaji dan 

bonus terhadap kinerja karyawannya dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komputer, sudah banyak perusahaan, instansi pemerintahan bahkan 

perorangan, yang memanfaatkan teknologi komputer. Kemampuan teknologi 

komputer untuk membantu pemrosesan data dan informasi telah menjadi 

kebutuhan yang pokok bagi suatu perusahaan. Perusahaan industri, jasa, maupun 

sektor ekonomi pada saat ini sudah banyak yang memanfaatkan komputer sebagai 

alat pemrosesan data dan informasi bagi perusahaannya. 

Pada Lampung Newspaper pemanfaatan teknologi informasi yang hendak 

diterapkan ialah diharapkan untuk menangani masalah pencatatan dan  

perhitungan pada bagian administrasi selama ini dinilai belum memenuhi 

kebutuhan perusahaan,  mulai dari rincian penerimaan gaji bersih karyawan setiap 
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bulannya, sehingga tidak transparan terhadap pegawai tersebut dikarnakan tidak 

adanya slip gaji yang tercetak  secara jelas.  Gaji bersih karyawan yang 

dimaksudkan berasal dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan transport dan 

uang makan bagi beberapa posisi jabatan di Lampung Newspaper serta dikurangi 

potongan tunjangan bpjs ketenagakerjaan yang besar iurannya 5,7 persen dari gaji 

pokok yang dilaporkan dimana pembayarannya 2 persen ditanggung oleh 

karyawan yang dipotong langsung dari gaji dan 3,7 persennya ditanggung oleh 

perusahaan  serta bpjs kesehatan yang besar iurannya merujuk pada peraturan 

presiden no. 19 tahun 2016 tentang jaminan kesehatan untuk kategori peserta 

jaminan kesehatan penrima upah dimana besar iurannya 5 persen dari gaji pokok 

dan pembayarannya 1 persen yang dipotong langsung dari gaji karyawan dan 4 

persen ditanggung oleh pemberi upah, besaran iuran tesebut termasuk tanggungan 

untuk satu orang istri dan dua orang anak. 

Serta sistem yang baru diharapkan dapat menangani masalah pada proses 

pengelolaan data pendapatan penjualan dan pemasangan iklan sebagai dasar untuk 

menghitung besaran bonus yang diterima oleh karyawan, pada saat penyetoran 

data dari karyawan ke bagian adminsitrasi dinilai belum efektif dikarnakan setelah 

data pesanan koran dan pemasangan iklan diserahkan oleh karyawan yang 

bersangkutan, bagian administrasi kembali mencatat total penjualan dan 

pendapatan iklan seluruh karyawan untuk dibuatkan rekapan dan menghitung 

kembali besaran bonus yang didapatkan oleh karyawan berdasarkan jumlah 

penjualan dan pendapatan iklannya masing-masing untuk ditambahkan pada saat 

penerimaan gaji.  
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Dari uraian tersebut sistem baru  yang hendak dikembangkan  adalah dimana 

penginputan data perhitungan gaji dan bonus langsung terintegrasi dengan data 

karyawan melalui master data, serta terhubung langsung dengan hasil inputan dari 

total penjualan dan pendapatan iklan tiap bulan dari masing-masing karyawan, 

sehingga bagian administrasi tinggal memvalidasi data yang disetorkan langsung 

melalui sistem baru tersebut untuk dicocokan antara bukti fisik dan data yang 

diinputkan serta jumlah bonus yang didapatkan karyawan masing-masing 

langsung terhitung besarannya berdasarkan kebijkan yang diberikan perusahaan 

dan langsung terkoneksi dengan data gaji tanpa harus bagian administrasi  

kembali  menghitung dan mencatat, serta memuat rekapannya satu per satu. Serta 

mampu melihat kinerja karyawan melalui total bonus penjualan dan pendapatan 

iklannya masing-masing dan total perbandingan pendapatn iklan dan penjualan 

perusahaan tiap bulannya dapam periode satu tahun berjalan. Sistem dapat 

penyimpan data pengeluaran gaji dan tunjangan, serta bonus tiap bulan pada 

database sehingga mudah dicari apabila ingin melihat data pada periode tertentu.  

Berdasarkan permasalah yang telah diuraikan di atas maka penulis mencoba 

untuk menganalisa permasalahan yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk 

penulisan laporan Skripsi, dengan menetapkan judul penelitian ini adalah “Sistem 

Informasi Penggajian dan Bonus Berbasis Web (Studi Kasus : Lampung 

News Paper)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  merancang dan mengembangkan Sistem Informasi Pengajian 

dan Bonus Berbasis Web pada Lampung Newspaper yang dapat 

mempermudah perhitungan gaji dan bonus karyawan? 

2. Bagaimana cara untuk mengetahui peningkatan kinerja karyawan pada 

sektor penjualan dan pendapatan iklan berdasarkan bonus yang diterima ?  

 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Merancang dan Mengembangkan Sitem Informasi Penggajian dan  

Bonus Berbasis Web pada Lampung Newspaper yang dapat 

mempermudah perhitungan gaji dan bonus karyawan. 

2. Mengetahui peningkatan kinerja  melalui perbandingan besaran bonus 

yang diterima karyawan setiap bulan khususnya pada sektor penjualan 

dan pendapatan iklan yang dapat dilihat pada grafik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat secara praktis 

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait khususnya 

perusahaan untuk menerapkan inovasi terbaru dalam proses perhitungan 



8 

penggajian dan bonus pada karyawan, peningkatan motivasi kinerja, dan 

keadilan. serta memberikan informasi bagi peneliti berikutnya yang 

mengambil yang sama. 

2. Manfaat secara akademis 

Penelitian ini sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan penelitian guna menerapkan teori yang telah didapat pada 

masa perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya dan hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan 

yang bermanfaat bagi peneliti dan pihak lain yang berkepentingan 

sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya. 

 


